
هذا العلم الذي كان حمصورا يف أصحاب الّرسول عليه الّسالم ماذا صار به فّرق بتفّرق هؤالء األصحاب  الشيخ :

ؤالء اّلذين يّدعون أّم على احلّق و أهل يف البالد , من هم اّلذين اّتصلوا مع هؤالء الّصحابة أعطونا واحد من ه

الّسّنة على الباطل ّمسوا لنا رجال من الّتابعني أو أتباع الّتابعني أو من بعدهم طاف البالد هذه كّلها ليجمع 

ا تفّرق أصحاب الّرسول 
ّ
األحاديث اّليت تفرّقت بتفّرق محلتها من الّصحابة و الّتابعني . اّلذي صار و اّلذي وقع مل

ليه الّسالم بسبب الفتوحات اإلسالمّية جاء دور الّتابعني ليجمعوا العلم فمنهم من كان يف املدينة فيتلّقى العلم ع

عن الّصحابة يف املدينة , منهم من كان يف مّكة لكن من هؤالء اّلذي رحل من مّكة إىل املدينة ليتلّقى العلم من 

ّشامّية و غريها , هؤالء الّتابعون ّمث أتباعهم ّمث يأيت دور أئّمة أهل املدينة فضال عن البالد األخرى كالبالد ال

احلديث ألّن أّول أئّمة احلديث و أشهرهم هو إمام الّسّنة أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه و األئّمة الّسّتة اّلذين 

ثرهم تالمذة لإلمام عليهم تدور أكثر أحاديث العقيدة اإلسالمّية و الفقه اإلسالمي و األخالق اإلسالمّية هم أك

أمحد بن حنبل , فاإلمام البخاري من شيوخه أمحد , و اإلمام مسلم من شيوخه أمحد ,و اإلمام أبو داود من 

شيوخه أمحد فهؤالء الّثالثة من الّسّتة من شيوخهم اإلمام أمحد بن حنبل . أمحد بن حنبل بالّنسبة للّرّواة و 

يكون مضرب مثل يف كثرة تطوافه يف البالد و مجع لألحاديث املتفرّقة يف  اجلامعني لألحاديث يف أهل الّسّنة يكاد

صدور الّرجال . هنا البّد أن نلفت الّنظر إىل نوع من علم احلديث اّلذي امسه الّسند الّثالثي , الّسند الّثالثي 

الثّيات و إذا كان يعين يكون بني املؤّلف و بني الّرسول عليه الّسالم ثالثة أشخاص , البخاري فيه عنده ث

البخاري تلميذ اإلمام أمحد فال شّك أّن ثالثّيات اإلمام أمحد يكون أكثر أي عهده إىل عهد الّنبّوة و الّرسالة 

أعلى و أقرب هذا اإلمام إمام الّسّنة حبّق اإلمام أمحد له كتاب امسه كما تعلمون مسند اإلمام أمحد يف سّتة 

حبساب املكّرر و بتصفية املكّرر حنو ثالثني ألف حديث , أنا أفّكر أوّد أن  جمّلدات فيه حنو أربعني ألف حديث

أقابل مسند اإلمام أمحد مبسند الرّبيع , إيش فيه من األحاديث يف مسند الرّبيع ما فيه ألف حديث و لو أجرينا 

املسند إّال أقّل عملّية تصفية ما بيصفى لنا من األحاديث هذه ميكن االعتماد عليها على مذهب أصحاب هذا 

من القليل . فإذا كان رجل من علماء املسلمني من أهل الّسّنة له هذا الكتاب فما هو املسند األعّم األوسع 

األمشل عند اإلباضّية ؟ ال ليس عندهم إّال هذا املسند مسند الرّبيع , وأنا أعجب منهم كيف ال خيجلون و 

أجرينا دراسة عملّية ما تعرف هذه األحاديث هي فعال رواها  يرفعون رؤوسهم متفاخرين به و هو أحاديثه لو

الرّبيع وإال غريه ألنّه يف أسانيد رّواا دون عصر املؤّلف املزعوم بنحو قرن أو قرنني من الّزمان و فيه رّواة مّتهمون 

باأللوف , فضال عن بالكذب نعم , و أنا أريد أن أقول كلمة ليكون الّسامع على بصرية , الكتب الّسّتة رّواا 

مسند أمحد فرّواته باأللوف املؤلّفة كّل هذه الكتب عندنا لكّل راو ترمجة , لكّل راو من شيخ أمحد إىل الّصحايب 



له ترمجة , هاتوا كتبكم اّليت تعطينا ترمجة لكّل راو يف هذا ما نريد نسّميه مسيند تصغري يعين . أعطونا كتاب من 

بيع ولو مبائة سنة هذا الكتاب يعطينا ترمجة كّل راو من الّرواة اّلذين يف هذا الكتاب ال الكتب اّليت أّلفت بعد الرّ 

شيء من ذلك إطالقا و إذا أرادوا أن يرتمجوا لبعض من يكون له ذكر يف بعض الكتب فهي كتب أهل الّسّنة  

عندهم إالّ تفسري بن جرير كتبنا و ليس عندهم شيء من ذلك . ماهي كتب الّتفسري اّليت يعتمدون عليها ما يف 

, تفسري بن كثري , تفسري البغوي املتقّدم كتب أهل الّسّنة فسبحان اهللا كيف يعتمدون على كتب الّسّنة مثّ 

ينحرفون عنها و يعادوا أشّد العداء ّمث يفخرون بنا نقلت و أنا و اهللا لوال أّين أثق بكالمك ما أصّدق إنّه يف 

ل الّسّنة بأّم إيش يأخذون علمهم من أفواه الّرجال , يا أخي ما عندنا سبيل إّال هذا ناس يعقل ما يقول يذّم أه

الّسبيل لكن هنيئا لّلذين يأخذون من أفواه الّرجال بعدما يدرسون هذا الّرجل , هل هو أّوال مسلم ؟ أي نعم 

يؤمتن و ال خيون إىل آخره مسلم , هل هو ثانيا عدل ؟ يعين ما هو فاسق ما هو فاجر , يصدق و إال يكذب , 

, أي نعم هو مسلم و هو عدل ما يكفي هذا عندهم , هل هو حافظ ضابط ملا يروي و ما يقول ؟ ال هذا كان 

خطّاء , كان سّيء احلفظ , إذن تركناه جانبا و لو كان من أهل العلم و الفضل و عندنا أمثلة خنتلف حنن وبعض 

ق فيهم لو كان رجال فيصدق فيه ال تأخذه يف اهللا لومة الئم . ال يعرفون املتعّصبة بسببها ألّن علم احلديث يصد

كبرية و ال صغرية لقد جرحوا حمّمد بن عبد الّرمحن بن أيب ليلى و هو من كبار الفقهاء و هم يأخذون فقهه و 

ديث أبدا , يدعون حديثه هذا الّتحقيق ال يوجد عند طائفة من الّطوائف سّم ما شئت غري أهل الّسنة أهل احل

جرحوا إمام من األئّمة األربعة يف الفقه , األربعة أبو حنيفة و مالك و الّشافعي و أمحد , فقالوا أبو حنيفة كما 

لكّنهم ليسوا عياال عليه يف احلديث  بل ال   " الّناس عيال يف الفقه على أيب حنيفة "قال اإلمام الّشافعي نفسه 

ّعفون حديثه إذا تفّرد بروايته دون اآلخرين , هذا الّنوع من الّتجّرد كما فعل يعّرجون على حديثه إطالقا , بل يض

الّصحابة متاما كان األب و هو مسلم يقاتل ابنه وهو كافر , االبن و هو مسلم يقاتل أباه و هو كافر , ملاذا ؟ 

أهل الّسّنة كّل أهل األهواء و ألّم كانت ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم فهذا العلم و هذا الّتاريخ املوجود عند 

الفرق هم حباجة إليهم و هؤالء هم ليسوا حباجة إىل أولئك إطالقا . و احلقيقة أنا أمتّىن أن أجد سواء كان شيعّيا 

أو كان خارجّيا أو إباضّيا أن يكون منصفا متجّردا حلّىت نقول له ماذا عندكم من مصادر العلم جتعلكم أّمة كما 

ة حضاريّة عندها علم موروث خلف عن سلف ؟ ال شيء عندهم فقراء , إن كان عندهم شيء يقولون اليوم أمّ 

فهم يأخذونه من أهل الّسّنة , ولذلك فأقول اّلذي يوردونه على أهل الّسّنة يرد عليهم من باب أوىل ألنّنا قلنا 

سألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون (( فاحنن ال نستغين أبدا عن تلّقي العلم بالطّريق اّلذي شرعه اهللا لنا فقال 

ال وحي بعد رسول اهللا هذا أمر جممع عليه بيننا و بني كثري و كثري من الطّوائف األخرى إذ األمر كذلك فليس  ))



لنا سبيل إّال الّرواية حنن بالطّبع خنتلف متاما مع بعض الغالة من الّصوفّية اّلذين يلتقون مع هؤالء و قد يستغّلون 

كلمة اّليت نقلتها أّنكم تأخذون علمكم من أفواه الّرجال , الّصوفّية هؤالء الغالة يقولون أنتم تأخذون العلم هذه ال

عن املّيت أّما حنن فنأخذ العلم عن احلّي اّلذي ال ميوت كالم شعرّي مجيل , لكن هل هذا صحيح ؟ من اّلذي 

(( و لّشيطان عليهم فأوحى إليهم وكما قال رّب العاملني يأخذ العلم عن احلّي اّلذي ال ميوت ؟ هم اّلذين تسّلط ا

يوحي إليهم أن جتلس يف غرفة منرية لكن ما  إّن الّشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ))

ينزل عليك اإلهلام إالّ إذا طفيت األنوار كّلها , مثّ هذه الظّلمة املصطنعة ال تكفي بل البّد من أن تغمض عينيك 

هذا أيضا ال يكفي بل البد لك من أن حتشر رأسك بني ركبتيك و جتلس على مقعدتك ظلمات ثالث و 

بعضها فوق بعض ينتظر ماذا ؟ ينزل عليه اإلهلام هكذا يقول الغزايل اّلذي يعتمد عليه مجاهري أهل الّسّنة اليوم 

ول كما يفهم من القول اّلذي نقلته عن هذا كالمه يف أّول كتاب اإلحياء . حنن ال نقول كما يقول هؤالء و ال نق

أولئك مع أّن أولئك شأم شأننا مع فارق كبري جّدا بينهم و بيننا حنن وضعنا بفضل العلماء اّلذين سبقونا قواعد 

علمّية رصينة ال نأخذ العلم , ال نتلّقى احلديث عن أّي شخص بل بعد أن نزنه بامليزان بالقسطاس املستقيم . 

" يف املدينة أقوام نتربّك سلم يف مقّدمة صحيحه عن اإلمام مالك يقول معىن كالم اإلمام رمحه اهللا يروي اإلمام م

" فالن  يا ما قرأنا يف كتاب الّضعفاء و اروحني البن حّبان رمحه اهللا يقول  بدعائهم و ال نروي احلديث عنهم "

و  رات عن الثّقات , يروي الطّاّمات عن الثّقات "كان عابدا صاحلا لكن شغلته العبادة عن العلم فهو يروي املنك

إىل آخره فال حيتّج به مع أنّه رجل صاحل باعرتافه , أين هذا الّتمييز الّدقيق هذا رجل صاحل يتربّك بدعائه يطلب 

الّدعاء منه لكن ال يؤخذ العلم منه , هذا رجل فقيه تستفيد منه الفقه لكن ال تستفيد منه احلديث , و هذا 

ل علم احلديث رواية لكن ال علم عنده دراية هذا الّتجّرد يف نقد الّرجال ليس إّال عند أهل الّسّنة اإلنسان حيم

اآلن يعّد عشرات الكتب يف تراجم الّرجال و بأنواع و أشكال عجيبة عجيبة جّدا , كتاب خمّصص يف الكتب 

  ما هي ؟ ...الّسّتة , كتاب خمّصص يف الكتب الّثالثة يف 

   : زوائد األربعة على الكتب الستةاحلليب

  مسند مثال أيب حنيفة , مسند الّشافعي , مسند أيب يعلى وايش كذلك الرابع .. الشيخ :

  احلليب : موطّأ مالك .

أيوة , يعين كّل نوع من الكتب له تراجم يف كتاب نوع ثاين تراجم يف كتاب وهكذا وهكذا , جتد مثال   الشيخ :

ل لإلمام أيب حامت الرّازي يشمل كّل الّرواة ال يتقّيد بنظام ألنّه متقّدم كذلك اإلمام البخاري كتاب اجلرح و الّتعدي

يف كتابه الّتاريخ الكبري , كذلك الثّقات و الّضعفاء البن حّبان و هكذا هذه الّنوعّيات من الكتب ال توجد ال 



وه ؟ إذا كان أّوال يقولون العلم تأخذونه من عند اإلباضّية و ال عند غريهم , فما أدري أنا علمهم من أين نقل

ا نقلت هذه الّشبهة ظننت أّنك تعين الّصوفّية و إذا تعين طائفة 
ّ
أفواه الّرجال , فهم من أين أنا ظننت يف احلقيقة مل

من أهل العلم يف مجاعة آخرين لكن أنا رأيت شأم شأننا لكن شّتان ما بيننا و بينهم حنن عندنا قواعد كما 

رنا هم ال قواعد عندهم و أنا اآلن باختصار أحتّدى أّي رجل من اّلذين يؤمنون بصّحة تسمية مسند الرّبيع ذك

باملسند الّصحيح أن يعطونا ترمجة لكّل راو موجود يف هذا الكتاب امسه و من كتبهم ال من كتبنا وأحتّداهم و 

اهم ال سبيل هلم دون ذلك خرط القتاد إن وجدوا أقول دون ذلك خرط القتاد مثل عرّيب و أنتم أهل العروبة أحتدّ 

ففي كتبنا هذا هو الرّبيع نفسه مؤّلف الكتاب أين ترمجته ؟ أين تعديله ؟ أين توثيقه ؟ أين كان حافظا ضابطا ؟ 

  ال شيء

  احلليب : يف القرن السابع

  نعم  الشيخ :

  القرن الّسابعاحلليب : صار حبث بيين و بني بعض اإلخوة فجاء يل بكتاب مؤّلف يف 

  هذا هو . الشيخ :

  . ...احلليب : يف ترمجة الرّبيع من القرن 

  دوم مفاوز تقطع هلا أعناق اإلبل . طّيب يف شيء غريه ؟ ما شاء اهللا صارت تسعة ونصف الشيخ :

  أي نعم

  تفضل . الشيخ :

  عودا اىل املصلحة  السائل :

  تفضل الشيخ :

اّليت تقول يعين أنكروا املصلحة و قالوا بأا ليست باملصادر الرّئيسّية و ما رأيكم يف بعض األقوال  السائل :

و قالوا إّن الّشرع ما ترك شيئا و إالّ و جاء  (( تبيانا لكّل شيء ))احتّجوا بأدلّة بن حزم املعروفة وهي قوله تعاىل 

ه مثال مجع القرآن فهناك أحكام به و ما اّدعوه و ما قالوا بأّن هنالك مصلحة إّمنا هو حتت حكم شرعّي و مثال

  . ...شرعّية حتته و ليس مصلحة مرسلة فلم يرسل الّشرع هذه املسألة ؟ وسؤال آخر هو 

  عفوا عفوا خّلينا نعطي قليال قليال  , مجع القرآن ما احلّجة يف مجعه ؟ الشيخ :

  هم قالوا ما ال يتّم الواجب إالّ به فهو واجب . السائل :

  هو رجعوا إىل القول باملصلحة املرسلة , إيش الفرق ؟ طّيب هذا الشيخ :



  وقالوا .. السائل :

ال تعّدد يل ما قالوا خّلينا ندرس واحدة واحدة , ما ال يتّم لواجب إالّ به فهو واجب , حنن ضربنا مثلني  الشيخ :

ّضرائب توحيها الظّرف متعاكسني آنفا أحدمها خمالف للّشرع وهي الّضرائب الّنظامّية ماشي , و ضربنا مثال ب

الطّارئ تذكر هذا ؟ طّيب هذه الّضرائب اّليت من الّنوع الثّاين أال يصدق عليها ما ال يقوم الواجب إّال به فهو 

واجب , هذه مسّيها ما شئت إذا , مسّيها مصلحة مرسلة باعتبار أّا سبب مرسل للّزمان مل يذكر فيما مضى ال 

طّبق عليها ما ال يقوم الواجب إّال به فهو واجب اّلذي يقول باملصلحة املرسلة يا يف الكتاب و ال يف الّسّنة و 

أخي ال يريد أن يقول بأنّه يشرّع شيئا يعين ال يسمح به الكتاب و الّسنة , ال . و لكن مثل القياس , القياس 

س بل ال يتقنه إّال بعض خاّصة مصدر , هو املصدر الرّابع من املصادر األربعة لكن هذا القياس ال يتقنه كّل الّنا

الّناس لكّنه مصدر للّتشريع علمه من علمه و جهله من جهله , فاملصلحة املرسلة اّليت يقال ا هي داخلة يف 

القاعدة اّليت سّلم ا من أنكر املصلحة املرسلة , هل هو هذا اإلنسان اّلذي يعرتف بصواب هذه اجلملة املأثورة 

هذا كالم ال غبار عليه فهذا اّلذي يؤمن ذا الكالم   يتّم الواجب إّال به فهو واجب "" ما العن بعض العلماء 

" ما ال يقوم الواجب هل جيد مصلحة مرسلة يقول جبوازها من يقول باملصاحل املرسلة و ال تدخل يف هذه القاعدة 

ب غري جائزة و ضرائب جائزة , ؟ ها أنت آنفا مسعتين ضربت بعض األمثلة املتعاكسة ضرائ إّال به فهو واجب "

الّضرائب الغري جائزة بّينا وجهة بطالا ألّا تقوم مقام وسائل شرعها اهللا , واضح ؟ و ضرائب جائزة ألّا حتّقق 

مصلحة البّد من حتقيقها و حتقيق هذه املصلحة هو من الواجبات , فأين يوجد مصلحة يسّميها بعض الّناس 

دخل يف قاعدة ال يتّم الواجب إّال به فهو واجب ؟ تذكر شيء من هذا حني مصلحة مرسلة و ال ميكن ت

  يناقشون هذه املسألة ؟

هم رّمبا قالوا بأّن املرسلة يعين أرسلها الّشرع ال يوجد حكم شرعي , وقالوا بأّن اإلسالم ما ترك شيء إالّ  السائل :

  و أوجد له حكما شرعّيا .

  منصوص عليه نّص قال اهللا قال رسول اهللا ؟ أو بطريق االستنباط أيضا ؟ حكما شرعّيا منصوص عليه ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

طّيب , ما فيه خالف , أنا أقول لبعض الّناس املتحّمسني ألخذ العلم بدليله أشعر أنّه يريد نّصا مثال  الشيخ :

و صعب عليه أنّه يرتك شرب الّدخان  ماذا نقول بتحرمي الّدّخان , و أنا أشعر أّن هذا رجل مبتلى بشرب الّدّخان

ا أشعر أنّه هذا من الّنوعّية أقول له و اهللا مثل ما تريد أنت 
ّ
يقول يل فيه نّص بتحرمي الّدّخان ؟ أنا ماذا أقول له مل

( ال نّص إّن شرب الّدّخان حرام على أّميت ما فيه هكذا حديث فضال أنّه يكون فيه آية , لكن فيه حديث يقول 



فيه كذا وكذا إىل آخره , وصلنا للمراد من حترمي الّدّخان لكن ما بالّطريقة اّليت تتبادر ألذهان   ضرار )ضرر و ال

العوام و إّمنا بالطّريقة املعروفة عند أهل العلم فاآلن املصلحة املرسلة هكذا , أرسلها الّشارع ليس معناه أرسلها 

لّسبب املربّر لألخذ ا , انظر اآلن أنا قلت إلخواننا مرارا و تكرار مبعىن أمهلها ال . تركها ليعمل ا حينما يوجد ا

يف بعض املناسبات و أظّن بعض احلاضرين يذكرون ذلك قلت أنا آنفا أصول الفقه و أصول احلديث , يدخل يف 

ا سأقول له أصول الفقه فرع اّلذين يدّرسون أصول الفقه اليوم يف اجلامعات و يتدارسون أصول الفقه ال يسمعون مل

ركزا وال امسا أال وهو أصول البدع , ما يف أصول البدع يف علم أصول الفقه مع أنّه هذا أمر البّد منه بأصول البدع 

ا يكون هذا اإلنسان أتقن هذا األصل يعرف أّن شيئا ما ال جيوز فعله و جيوز فعله كما قلت أنا عن الّضرائب 
ّ
مل

حمّله منيح . اآلن خذ مثال ما يفعله كثري من األئّمة بعد الّصلوات يستقبل متاما جوابني متناقضني لكن كّل شيء 

الّناس و يدعو و يرفع صوته بالّدعاء و يؤّمن من حوله و هذا مثال ملا قلت آنفا يف هذا الس أنّه من اّلذي 

الّدعاء اّلذي يسّمونه يستطيع أن يقوله أّن هذا كان أو ما كان ؟ هو اّلذي تتّبع سّنة الّرسول , فما حكم هذا 

هذا  ( تحريمها الّتكبير و تحليلها الّتسليم )ختم الّصالة ؟ ألّن ختم الّصالة كما قال الّرسول عليه الّسالم 

ختم الّصالة , أوجدوا لنا ختم صالة بأسلوب و بطريقة نعلم يقينا أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم مل يكن عليها , 

جلماعي بعد الّصلوات ؟ حنن نقول بدعة , ما حكم ما يفعله بعض األفراد بعد الّصالة فما حكم هذا الّدعاء ا

تقّبل اهللا تقّبل اهللا إىل آخره ؟ نقول بدعة , أحيانا أنا حيّدثين صاحيب بأنّه صّلى مثال يف املسجد الفالين يوم 

املناسبة تقّبل اهللا ليه ؟ ألّن هذا دعاء و اجلمعة أو غريه أقول له تقّبل اهللا أنا ما أفعل بدعة حينما أقول له ذه 

ا أنت تضعه يف مكان وتكّيفه و جتعله كأنّه سّنة مطّردة أخذت 
ّ
الّدعاء مشروع بصورة عاّمة لكن هذا الّدعاء مل

ايش حكم البدعة , من أين عرفنا هذا ؟ من أصول البدع فإذن الّشيء الواحد قد يكون مشروعا و قد يكون غري 

دنا حديث هنا مشروع و هنا غري مشروع كما يريد عاّمة الّناس على مثال الّدّخان مثال , لكن مشروع , ما عن

عندنا فقه الكتاب و الّسّنة هو اّلذي يعطينا هذا الّتفريق بني ما هو جائز و ما هو ليس جبائز . كذلك يقال متاما 

سم غّر بنا أو غّرر بنا فكما يقال ال مشاحة يف يف املصاحل املرسلة منها ما يشرع و منها ما ال يشرع و إذا كان اال

هذا هو .  " ما ال يقوم الواجب إّال به فهو واجب "االصطالح نرتك القول باملصاحل املرسلة و بنتّم عند القاعدة 

  تسمحون لنا منشي ؟

  تسأل أم تقّرر ؟ الشيخ :

  نعم ؟ السائل :

  تسأل أم تقّرر ؟ الشيخ :



  نعم ؟ السائل :

  ت تقّرر أم تسأل ؟أن الشيخ :

  أنا أسأل هل يعترب جمّدد هذا القرن ؟ السائل :

  ال , ال يعترب ألنّه مل يكن من العلماء إّمنا كان من املرشدين . الشيخ :

  هو مصلح . السائل :

  بقدر . الشيخ :

  نعم , طّيب أال تعرف من هو جمّدد هذا القرن ؟ السائل :

  ك معيساحمك اهللا أنت اعتذرت عن خطئ الشيخ :

  نعم . السائل :

  فستعود مرّة أخرى إىل خطأ مثله , ساحمك اهللا , أمل تسأل هذا الّسؤال سابقا ؟ الشيخ :

  أنا سألت جمّددي القرون . السائل :

هاه , ساحمك اهللا سألت عن هذا العصر هل أعرف أحدا من اّددين قلت ال , و اآلن عدت إىل  الشيخ :

  نفس الّسؤال و ساحمك اهللا .

  أنا آسف , أنا سألت عن جمّددي القرون السائل :

إي ميكن إذا أنا ما فهمت منك أو أنت ما فّهمتين واحدة من الثّنتني , إي طبعا عمر بن عبد العزيز هو  الشيخ :

  اّدد للقرن الثّاين و اإلمام الّشافعي ألّول القرن الثّالث .

  و القرن األّول ؟ السائل :

  ل الّرسول بعث فيه , فهمتين ؟القرن األوّ  الشيخ :

  نعم . السائل :

  طّيب . الشيخ :

  و ابن تيمّية ؟ السائل :

  جمّدد القرن الّسابع . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :

  هل تعرف غريهم ؟ السائل :



  اآلن ال أذكر . الشيخ :

  هل ترشدين إىل كتاب يعلمين بذلك ؟ السائل :

  ي نعم . راجع كشف اخلفاء و مزيل اإللباس و راجع فيض القدير شرح اجلامع الّصغريأ الشيخ :

  كشف اخلفايا ؟  السائل :

  كشف اخلفاء  الشيخ :

  كشف اخلفا  السائل :

  كشف اخلفاء للشيخ إمساعيل العجلوين  الشيخ :

  نعم , و الثّاين ؟ السائل :

  يخ عبد الّرؤوف املناوي .الثّاين فيض القدير شرح اجلامع الّصغري للشّ  الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا خري اجلزاء . السائل :

  و إيّاك الشيخ :

  و أدخلنا و إيّاكم اجلّنة . السائل :

  الّلهّم آمني يا رّب العاملني . الشيخ :

  الّسالم عليكم . السائل :

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته نعم . الشيخ :

  الو السائل :

  نعم  الشيخ :

  الو  السائل :

  نعم من  ؟ الشيخ :

  شيخ حممد السائل :

  نعم الشيخ :

  من اجلزائر السائل :

  طيب الشيخ :

  تسمح يل أن اتكلم السائل :

  تفضل الشيخ :



  الو السائل :

  نعم الشيخ :

  الّسالم عليكم . السائل :

  و عليكم الّسالم . الشيخ :

  د .طالب علم من اجلزائر أحّبك يف اهللا حممّ  السائل :

  أهال مرحبا مبحّمد . الشيخ :

  الو السائل :

  أقول لك مرحبا مبحمد الشيخ :

  سؤال يا شيخ ؟ السائل :

  هاته . الشيخ :

معروف بأن الّرجل ال جيوز له العمل يف البنوك الّربويّة لكّن هناك إشكالّية هل يبقى يف عمله و يبحث  السائل :

وع و يبقى يبحث عن عمل آخر مع العلم أّن هناك أزمة حاّدة عن عمل آخر أم يتخّلى عن عمله الغري املشر 

  جوابك يا شيخ . ...للّتشغيل يف بالدنا أي اجلزائر مع كثرة البطالة مع العلم أنّه مسؤول عن أّمه و إخوانه و هو 

ن يوفّقه إذا علم أّن عمله خمالف للّشرع فيجب عليه فورا أن يتوب إىل ربّه و أن يطلب منه تعاىل يف أ الشيخ :

للعمل الذي يرضيه ألّن اإلنسان ال جيوز أن يطلب الّرزق املقّدر له باحلرام فقد وعظ الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم 

( إّن نفسا لن تموت حّتى تستكمل رزقها و أجلها فأجملوا في الطّلب فإّن ما عند أصحابه ذات يوم و قال 

  مسعت اجلواب ؟ اهللا ال ينال بالحرام )

  نعم شيخنا . ئل :السا

  طّيب . ماذا عندك غريه ؟ الشيخ :

  يرتك عمله فورا أو يبقى للّضرورة و هو مسؤول عن عائلته. ... السائل :

  انت ما أخذت جواب سؤالك ؟ الشيخ :

  لكن يا شيخ ما فهمت الّسؤال . السائل :

  كيف ما فهمت يا أخي قلت لك يدع العمل احملّرم فورا .  الشيخ :

  ورا .ف السائل :

  فورا , فإّن ما عند اهللا من الّرزق ال ينال باحلرام قرأت على مسامعك احلديث كيف تقول ما فهمت ؟! الشيخ :



  هو مسؤول على أّمه و إخوانه . ... السائل :

  اهللا يهديك . نعم . الشيخ :

  الّسالم عليكم . السائل :

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته . الشيخ :

  يا شيخ السائل :

  نعم الشيخ :

  هل الّنعال اّليت ميسح عليها متسح عليها وحدها بدون جورب ؟ السائل :

  هل أنت حينما متسح على اخلّفني متسح عليهما جبورب أو بدون جورب ؟ الشيخ :

  بدون جورب . السائل :

  و كذلك الّنعالن . الشيخ :

  بدون جورب . السائل :

  بدون جورب . الشيخ :

  الّنعال العاديّة ؟ هل السائل :

  نعم كّل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب امسه نعل ميسح عليه . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :

يا شيخ ما رأيك يف هذا األثر عن أنس أّن يف قوم اجتمعوا عند أنس يف بيته ّمث طعموا عنده ّمث قال  السائل :

  يا شيخ ن تدعو هلم "" إّن قومك يريدون أأحدهم 

  خالص ؟ الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  انتهى الّسؤال ؟ الشيخ :

  إنسان يقول ألخيه ال تنسانا من دعائك . ... السائل :

  ما سألتين اهللا يهديك و أجبتك . الشيخ :

  أجبتين لكن وجدت األثر هذا هل جائز .. السائل :

  ا قلت لك , قلت لك جيوز جيوز لكن ذلك ينايف كمال الّتوّكل .يا أخي اهللا يهديك األثر ال خيرج عمّ  الشيخ :



  ينايف كمال الّتوّكل , جزاك اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :

  . ...موضوع احتكار الّسلعة  السائل :

  موضوع إيش ؟ الشيخ :

  موضوع احتكار الّسلعة يف الّسوق كاحلبوب مثال السائل :

  ايوه الشيخ :

  احتكار احلبوب آلو . ائل :الس

  تفضل يا أخي كّمل كالمك . الشيخ :

ا بيطلع موسم احلبوب مثل الفاصوليا و الفول ومثل هذه األمور يف بداية  السائل :
ّ
احتكار احلبوب يعين مثال مل

  ؟ األرض ممكن نأخذ كّمّية كبرية و نّدخرها قبل ما تسوس و ننّشفها و بعد ذلك تباع فهل هذا احتكار ...

  ال . الشيخ :

  مافيش فيها احتكار ؟ السائل :

  ال ما فيها احتكار . الشيخ :

  طّيب إيه معىن االحتكار ؟ السائل :

وعليكم السالم معىن االحتكار أن تنزل إىل الّسوق و جتمع البضاعة من الّسوق بأّي مثن حّىت تفرّغ  الشيخ :

  و االحتكار و ليس االحتكار هو االدخار .الّسوق و حتصر البضاعة عندك دون الّناس مجيعا هذا ه

  هذه فيها ادخار ايضا ؟ السائل :

  اهللا يهديك أنت افهم فقط . الشيخ :

  نعم ؟ السائل :

  أقول لك افهم فقط ليس كّل اّدخار احتكار و إّمنا كّل احتكار هو اّدخار . الشيخ :

  يعين موضوع الفول و الفاصوليا و احلبوب هذه .. السائل :

بدون حتديد إيش فائدة الّتحديد , افهم معىن االحتكار تسرتيح أن تنزل إىل الّسوق و جتمع البضاعة  : الشيخ

أّي بضاعة كان و حتتكره عندك و حبيث إّن الّناس إذا نزلوا إىل الّسوق ال جيدون البضاعة إّال عندك هذا هو 

  االحتكار .

  جزاك اهللا خريا . السائل :



  و إيّاك . الشيخ :

طّيب يف سؤال ثاين بالّنسبة للحّج يقول لك واحد رايح حيّج و يف نفس الوقت هو رايح من أجل  ل :السائ

  يتاجر يف بلد احلّج .

  نعم العمل . الشيخ :

  أّي جتارة يعين . السائل :

ا أقول لك نعم العمل ما تفهم إيش املعىن . الشيخ :
ّ
  اهللا يهديك يا أخي أنت كالمك كثري , مل

  عم العمل أنا حاسب إّنك تسأل إيه العمل .و ن السائل :

  اهللا أكرب , نعم العمل مرّتني . الشيخ :

  ماشي جزاك اهللا خريا . السائل :

يعين يكون مجع بني الّتجارة األخرويّة و الّتجارة الّدنيويّة , مجع بني املصلحتني و ربّنا أشار اىل  هذه  الشيخ :

  . )) (( ليشهدوا منافع لهمالقضّية يف قوله 

طّيب بالّنسبة إلنسان يريد أن يهجر بلده اليت هو فيها لظهور باملعاصي و يستوطن يف املدينة املنورّة هل  السائل :

  حتتسب له هجرة يف سبيل اهللا ؟

  هو و نّيته ؟ الشيخ :

  نّيته إنّه مهاجر . السائل :

  يا أخي ال تكّرر هو و نّيته هو و نّيته . الشيخ :

  ته .هو و نيّ  السائل :

  أيوه . الشيخ :

  طّيب معاك أخ عايز يسأل سؤال . السائل :

  يتفّضل . الشيخ :

  الّسالم عليكم . السائل :

  و عليكم الّسالم .  الشيخ :

  لو مسحت يا شيخ . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  ما جزاء من يستهزئ بكالم اهللا ربنا . آه عم الشيخ السائل :



  طبعا كفر .نعم الشيخ :

  جزاؤه الكفر , جزاؤه مّننا حنن الّتعامل معه يعين .آه يا عم الشيخ : السائل

  ماذا فهمت مّين ؟ الشيخ :

  أصل الّصوت ضعيف قليال . السائل :

  ماذا فهمت مّين ؟ الشيخ :

  أصل ما سامع الّصوت ضعيف قليال يا عّم الّشيخ . السائل :

  يت , كيف ضعيف ؟كيف ضعيف يا أخي أنا سامع صوتك و أنت سامع صو   الشيخ :

  احلمد هللا سامع صوتك , جزاؤه إيه يا عّم الّشيخ ؟ السائل :

  يا عّم الّشيخ مسعتين ؟ الشيخ :

  . ...نعم  السائل :

  من أين تتكّلم ؟ الشيخ :

  أنا أتكّلم من ّسّكاكا . السائل :

  أين هذه الّسّكاكا ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  م منها ؟أين هذه البلدة اّليت تتكلّ  الشيخ :

  سكاكا اجلوف الّسعوديّة . السائل :

  الّسعوديّة ؟ الشيخ :

  نعم الّسعوديّة . السائل :

  طّيب كّل هذا الكالم اّلذي أجبتك عنه ما فهمته ؟ الشيخ :

  األصل يف األّول ما مسعناك يعين . السائل :

  يا أخي قلت لك االستهزاء باهللا و آياته كفر . الشيخ :

  د هللا متام .آه احلم السائل :

  طّيب , غريه ؟ الشيخ :

  شكرا , فيه أخ زميل معي أيضا . السائل :

  هاته . الشيخ :



  جزاك اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك يا أخي . الّسالم عليكم . الشيخ :

  و عليكم الّسالم . السائل :

  نعم . الشيخ :

  الّسالم عليكم .  السائل :

  و عليكم الّسالم . الشيخ :

  عندي سؤاالن . : السائل

  تفّضل . الشيخ :

بسم اهللا الّرمحن الّرحيم , ما حكم قول القائلني بأّن الّنقاب ال أصل له و تشّدد و غلّو و ال حّىت أنّه  السائل :

  فضيلة و هو خاّص بزوجات الّنّيب .

  جهل بالّسّنة . الشيخ :

  جهل بالّسّنة . السائل :

  نعم . الشيخ :

  ذلك . ال دليل على السائل :

  أبدا . الشيخ :

  نعم ما حكم فيمن عادته احللف بالّطالق و هو ال ينوي الّطالق عند احللف . السائل :

  ميني , عليه كّفارة ميني . الشيخ :

  عليه كّفارة ميني . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  لكن اعتاد يا فضيلة الّشيخ على هذا اليمني اعتاده عادة . السائل :

  كّفارة ميني .  عليه الشيخ :

  عليه كّفارة ميني , ال يقع عليه الّطالق ؟ السائل :

  ال يقع . الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :



  الّسالم عليكم . السائل :

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته . الشيخ :

  الّسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته . السائل :

  . نعم الشيخ :

  الّسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته . السائل :

  و عليكم الّسالم ورمحة اهللا و بركاته و مغفرته . الشيخ :

  كيف حالكم ؟  السائل :

  أمحد اهللا إليك , كيف أنت ؟ الشيخ :

  احلمد هللا رّب العاملني . السائل :

  عساك طّيب . الشيخ :

  طّيب إن شاء اهللا . السائل :

  هللا .احلمد  الشيخ :

  احلمد هللا , الّسؤال األّول . السائل :

  نعم . الشيخ :

( إّن اهللا عّز و جّل وّكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قاال يعني نّص يقول  السائل :

الملكين قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى الّسماء قال فيقول اهللا تعالى إّن سمائي مملوءة بمالئكتي 

والن أتأذن لنا فنقيم في األرض فيقول اهللا إّن أرضي مملوءة من خلقي يسّبحوني فيقوالن يسّبحوني فيق

فأين نقيم ؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسّبحاني و احمداني و كّبراني و هّلالني و اكتبا ذلك لعبدي إلى 

  يوم القيامة )

  ما دامك ساكت و أنا مثلك . الشيخ :

خمتصر منهاج القاصدين فال أدري كانّه سكت عليه احلديث ما حّط حتته  هذا احلديث أخذناه من السائل :

  شيء فحّبينا نعرف ما يريد يكون ؟

  من مؤّلف املختصر ؟ الشيخ :

ابن قدامة املقدسي بتحقيق شعيب األرناؤوط و أخيه كأنّه علما إنّه ما شاء اهللا حمّقق شيء جّيد فقط  السائل :

  هذا سكتوا عنه .



  تاب أمامك ؟و الك الشيخ :

  سأحضره . السائل :

  أحضره . الشيخ :

  إن شاء اهللا السائل :

  الّسالم عليكم . السائل :

  و عليكم الّسالم . الشيخ :

  من أين أقرأ لك ؟ السائل :

  أّول شيء أعطيين الّصفحة . الشيخ :

  388صفحة  السائل :

  احلديث له رقم ؟ الشيخ :

  ال , بدون أرقام . السائل :

  ّيب .ط الشيخ :

  يبدأ بلفظ عن أنس بن مالك السائل :

  قبل أنس ماذا يف ؟ الشيخ :

  يف فقرتني قبله . السائل :

  قل يل أّول كلمة قبل أنس . الشيخ :

  أّول كلمة قبل أنس , عن . السائل :

  قبلها . الشيخ :

  ما يف أّي شيء . السائل :

  كيف ما يف شيء !  ما يصري ما يف شيء اهللا يهديك ,ما دام فيه فقرتان الشيخ :

  أعتقد أّن ما فيش ارتباط بينهم . السائل :

  ما يهّمك يا أخي , ما يعرّفك أنا ماذا أقصد , أنا أسالك قبل عن ما يف ؟ الشيخ :

  أقرأ لك الفقرة اّليت قبلها , صغرية . السائل :

  طّيب اقرأ . الشيخ :

  له عند املوت .وقد روي إّن امللكني املوّكلني بالعبد يرتاءيان  السائل :



  طّيب . الشيخ :

فإن كان صاحلا أثنيا عليه و قاال جزاك اهللا خريا و إن كان صحبهما بشّر قاال ال جزاك اهللا خريا و طبعا  السائل :

  هذا حتقيقه حتت يقول إنّه أخرجه بن أيب الّدنيا عن وهيل بن الورد بالغا إيش املقصود بالغا يعين ؟

  ا .يعين قال بلغين كذ الشيخ :

  أيوه بدون حتقيق يعين . السائل :

  نعم , وبعدين ؟ الشيخ :

بعدين تأيت منه فقرة بعديها عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم  السائل :

   ) ...( إّن اهللا عز وجل وّكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات 

  أنس بن مالك ؟حلظة اصرب , عن  الشيخ :

  رضي اهللا عنه قال . السائل :

  قال و بعد ذلك ؟ الشيخ :

  قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم . السائل :

  وبعد ذلك ؟ الشيخ :

  معي أنت ( إّن اهللا وّكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله ) السائل :

  بعد ذلك ( إّن اهللا وّكل بعبده المؤمن ملكين ) الشيخ :

  ( يكتبان عمله ) ل :السائ

  اقرأ اآلن بسرعة . الشيخ :

( فإذا مات فإذا مات قاال قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى الّسماء قال فيقول اهللا تعالى إّن  السائل :

سمائي مملوءة بمالئكتي يسّبحوني فيقوالن أتأذن لنا فنقيم في األرض إّن أرضي مملوءة من خلقي 

؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسّبحاني و احمداني و كّبراني و هّلالني و  يسّبحوني فيقوالن فأين نقيم

  . اكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة )

  أيوه , و بعده ؟ الشيخ :

  و بعده كاتب و يف الّصحيحني .. السائل :

  آه ,فقط وما عّلقوا بشيء ؟! الشيخ :

  الفقرة هذه معناه صحيح فقط أنا حابب أتأّكد .ما عّلقوا و ال بشيء بفقرة , فقط حنن تعّودنا ب السائل :



  أّي فقرة صحيح ؟ الشيخ :

  اليت قرأا اآلن أمامك كونه ما حاطط يف احلاشية أّي تعليق عليه . السائل :

  ) ...( إّن اهللا وّكل  الشيخ :

  نعم . السائل :

  من أين بتعرف إنّه هذا صحيح ؟ الشيخ :

  ألنّه ساكت عنه . السائل :

  اهللا يهديك أنت و هم الشيخ :

  آمني السائل :

هذا احلديث ال ميكن أن يكون صحيحا و لكن من الّناحية العلمّية ال جيوز أن نعطيك اجلواب إّال بعد  الشيخ :

  املراجعة , و تراجعين إن شاء اهللا يف ليلة أخرى .

  إن شاء اهللا , اجعله يف مالحظاتك . السائل :

  غريه . أنا سّجلته عندي . هات الشيخ :

يف غريه غريه واحد يستفسر و يقول سائق ملتزم ما شاء اهللا بيقول ركب معه اثنتان من الّنساء و بعد ما  السائل :

  ركنب قالوا له أوصلنا للكنيسة الفالنّية , إيش يفعل يف احلالة هذا ؟ ما يلزمه ؟

  ينّزهلّن . الشيخ :

  يعين ما يوّصلهم . السائل :

  ضهّن , ما دام هو ملتزم كما قلت , وعلى ذّمتك .ينّزهلّن بأر  الشيخ :

  كذلك يف رجل نذر هللا ليصومّن عشرة أيّام يف أيّام الّصيف و راح صامهم يف األيّام هذه أيّام الّشتاء .  السائل :

  يعيدهم . الشيخ :

  يعيدهم يف وقت الّصيف يعين ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  الّرجل لزوجته هل ورد يف الّسّنة حتديد وإال حسب ّمهة الّشخص ؟ بالّنسبة جلماع ...كذلك   السائل :

  حسب مهّته و مهّتها . الشيخ :

ايوه يف رجل يقول فاتته صالة الوتر حبّجة أنّه يريد يؤّخرها من أجل يعين يقوم الّليل و بعد ذلك خيتم ا  السائل :

  و إالّ ادركه الفجر فهل عليه قضاؤها ؟



  صّلي الوتر ؟كان ناوي ي  الشيخ :

  الوتر نوى أنّه يؤّخره . السائل :

  امسع أجب عن الّسؤال أنت اهللا يهديك . الشيخ :

  ما هو الّسؤال ؟ السائل :

  آه تريد حتكي وما عرفت السؤال كان ناوي إنّه يقوم يف آخر الّليل إنّه يصّلي الوتر ؟ الشيخ :

  أيوة . السائل :

  ال استطاع يقومو بعدين ما استطاع يقوم . وإ الشيخ :

  ما استطاع السائل :

  نعم . السائل :

  ما استطاع فساعة ما يستيقظ يصّلي . الشيخ :

  الوتر ؟ السائل :

  الوتر . الشيخ :

  و بعدين الفجر . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

من أهلي و (( و نادى نوح ربّه قال رّب إّن ابني لعّلك تذكر اآلية يف سورة هود حينما نادى ربّه  السائل :

(( إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير فرّب العاملني رّد عليه و قال  وعدك الحّق و أنت أحكم الحاكمين ))

  صالح ))

  أي نعم . الشيخ :

أحدهم يعين كأنّه وقف وقفة و قال كيف كان اخلطاب و احلوار من اهللا عّز و جّل يعين كيف رّد على  السائل :

  طريق وحي ؟ نوح ؟ هل رّد مشافهة أو عن

  قد يكون هكذا و قد يكون هكذا , ما يهّمه املسلم ؟ الشيخ :

  و من أجل يقول موسى كّلمه تكليما كيف رّد عليه بس من هذه الّنقطة . السائل :

موسى كّلمه تكليما ألنّه أرسل إليه أن يأيت إىل الّطور لكي جيري مكاملة خاّصة ليصطفيه ذه املكاملة  الشيخ :

ياء كّلهم , أّما جمّرد مكاملة مثل ما جرى بني رّب العاملني و نوح عليه الّسالم كما جاء يف الّسورة فهذه دون األنب

  تقع بني رّب العاملني و بني الّرسل دائما .



  نعم . السائل :

سى أما هل هي بطريقة الوحي اّليت هي أشبه باإلهلام فال يسمع صوتا أو هو مثل الكالم اّلذي مسعه مو  الشيخ :

  عليه الّسالم فهذا حيتاج إىل بيان و لذلك قلنا ميكن يكون هكذا و ميكن يكون هكذا .

  إذن حيتمل الوجهني ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  و اهللا أعلم . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  ما عدا وجهه ؟يف رجل يقول بأّن وجهه يتضّرر من املاء أثناء الوضوء ملرض , فهل يتيّمم أو يتوّضأ  السائل :

  ما نوع الّضرر نريد نرى ؟ الشيخ :

  يقول إّن جلد وجهه ما يتحّمل املاء ملتهب أو كأنّه عليه حّب أو كذا . السائل :

  كم عمره ؟  الشيخ :

هو بالّضبط ما قال يل عمره كم , كأنّه رجل ال يصّلي يف احلقيقة فاحتّج ذا الوجه يعين فرييد ان  السائل :

  ه هل يتيّمم أو يتوّضأ ما عدا وجهه ؟أجيبه فأقول ل

  ما جنيبه . الشيخ :

  ما جنيبه . السائل :

  حّىت نعرف دينه . الشيخ :

  طّيب خّلينا نفرتض إنّه هذه مسألة حقيقّية يعين ؟ السائل :

ا تقع  الشيخ :
ّ
مع فقط أنت ما راح تعرف حتكي له , أنت تسمع مّين و أعطيك اجلواب تروح تنقله له , خّليها مل

  رجل مسلم يّتقي اهللا حينئذ نفهم منه و نعطيه اجلواب على قدره .

يف كذلك هل ورد حديث أّن الّنّيب عليه الّصالة و الّسالم كان حيّب يوم االثنني دون األيّام حيث أنّه   السائل :

  كان يصوم فيه و يقول فيه ترفع األعمال و فيه ولدت يعين هذا اليوم .

  أي نعم . الشيخ :

  يعين وارد ختصيص االثنني . ئل :السا

  أي نعم . الشيخ :

  طّيب هل ورد حديث خيّصص أو الّسّنة ختّصص زيارة األموات يوم اجلمعة بالّذات ؟ السائل :



  ال . الشيخ :

  ما يف . السائل :

  ال . الشيخ :

رؤيات كّلها ال ينبين ألنّه قرأنا يف هذا الكتاب العجيب الذي هو خمتصر منهاج القاصدين , فقط هذه  السائل :

  عليها وحي معظمها يقول إّن يوم اجلمعة حنن نستقبل الّناس الذين يزوروننا .

  ما شاء اهللا لكن استقباالت حنن  نريدها من األموات ! الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما شاء اهللا . الشيخ :

و ألخيه احلّي بظهر الغيب يعين يف هنا كذلك لو دعا املسلم ألخيه املّيت هل حكمه كحكم من يدع السائل :

  يقول له امللك و لك باملثل ؟

  اهللا أعلم . الشيخ :

  اهللا أعلم . السائل :

يف واحد يسأل يقول هل هو عمر بن اخلطّاب أو بن العاص ال ندري أقام احلّد على ابنه فما مت تطبيق  السائل :

  صحيح هذا الكالم ؟ ...احلد فلما مات 

  خلطّاب .هذا عمر بن ا الشيخ :

  فعله مع من ؟ السائل :

  مع أحد أوالده . الشيخ :

  وكّملها بعد ما مات يعين . السائل :

  ال .كذب . أقام عليه حّد شرب املسكر مثّ مرض الولد و مات موتة ربّه . السائل :

  وما كّمل .؟ السائل :

  هم كّملوها من عندهم . الّناس كّملوها من عندهم . الشيخ :

  بالكذب . يعين السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  يف واحد يسأل عن تعريض الّنكاح هل هذا له األصل الكالم . السائل :

  ما يعين تعريض ؟ الشيخ :



  هو هذا يعين الزم يعّرض حّبينا نستفسر يعين . السائل :

  . ...يعين واحد يغلط يف الّلفظة ما  الشيخ :

  نعم . السائل :

  عنده خرب ذه الّلفظة ؟ ما تسأله تسأل اّلذي ما الشيخ :

  . ...يظهر ما عارف يعين إذا نقول إنّه  السائل :

  كيف يعين ؟  الشيخ :

  ميكن يكون قصده يسّجل يكتب يعين . السائل :

  ما واضح . الشيخ :

  هو يعين سؤال ينقل من واحد لواحد أنا قلت له هذا ما وارد يف األصل . السائل :

  . ما نعرف ما قصده يا أخي الشيخ :

  حبسب القصد يعين . السائل :

  نعم . الشيخ :

  . ...إن كان قصده  السائل :

  يف آخر سؤال إن شاء اهللا السائل :

  نعم الشيخ :

هل الّزوج له أن يطالب حبّقه بعد وفاة زوجته يعين زوجته هذه توفّيت و راح يطلع هلا إرث من والدها و  السائل :

(( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن ّىت يكون حّقه يطلع من زوجته الرّبع إخواا يصري يطالب إخواا حبّقها ح

  .)) ...لم يكن 

  يطالب حبّق اإلرث ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ومل ال ؟ الشيخ :

  جيوز يعين . السائل :

  كيف ال حّقه .  الشيخ :

  نعم جزاكم اهللا خريا .. السائل :


